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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 31 ianuarie 2018, ora 15,00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 21 din 

26.01.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu 

Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru 

Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, 

Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Niță Cătălin Răzvan, Papuc Rodica 

Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu 

Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, 

Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel.  

 Au lipsit domnii consilieri județeni: Pătrașcu Vasile, Meșca Darius 

Dumitru și Viter David Andrei. 

 La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina 

Adi Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii 

invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; 

dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Corneliu Adrian 

Ioniță, directorul general al Direcției generale tehnice și patrimoniu; dna Livia 

Barbălată, director executiv al Direcției generale tehnice și patrimoniu; dl Ion 

Iordăchescu, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice; dna Eliza 

Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia 

Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; 

dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru Andron, șeful 

Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna Marinela 

Peneș, managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna Emilia 

Elena Iancu, managerul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova; dl Florin 

Lucian Sicoie, managerul Muzeului Județean de Artă Prahova ”Ion Ionescu 

Quintus”; dna Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului Județean de Cultură 

Prahova; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Adrian Emanuil Semcu, directorul S.C. 

,,Hidro Prahova” S.A.; dl Florian Ilie, reprezentant Uniunea Salvați Romania; dl 

Ciprian Udroiu, consilier juridic la Direcția Județeană de Pază Prahova; dna Teodora 

Lica, inginer patrimoniu la ,,Veolia Energie Prahova” SRL și reprezentanții presei.  
 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua, stimați colegi! 

 La mulți ani! 
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 O să vă rog să luați loc! Mulțumesc! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

 

X                  X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc!   

            În privința proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

județean Prahova, prima pe anul acesta, vă supun atenției proiectul așa cum v-a fost 

transmis spre analiză plus suplimentarea ordinii de zi cu punctul numărul 14 - 

,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 

94/2014 referitoare la actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate - inițiat de doamna Ludmila 

Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.” 

 Este vorba de o situație apărută săptămâna trecută la traseul Blejoi-

Ploiești. Este vorba de o situație nemaiîntâlnită pe care o voi explica la momentul 

potrivit. Trebuie să luăm o decizie rapidă astfel încât cetățenii care erau deserviți de 

acest traseu să poată să ajungă atât la locul de muncă cât și în localitatea Ploiești 

acolo unde își doresc. 

 Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu punctul numărul 

14?  

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi.   
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului - Verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din 18...” 

 Mă scuzați! 

 Aveți dreptate domnule Enescu. 

 Azi am avut o ședință de trei ore. Sunt destul de epuizat. 

 Acum ordinea de zi în integralitatea ei. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

   Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 18 decembrie 2017.  
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 2.  Proiect de hotărâre privind validarea majorării bugetului propriu al 

județului Prahova pe anul 2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului județului 

Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova și de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură 

aflate în subordinea Consiliului județean Prahova pentru anul fiscal 2018 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de 

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu 

Asociației „Noi și Ceilalți”, în imobilul situat în Ploiești, strada Republicii nr. 271 

aflat în proprietatea publică a județului Prahova și în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr. 27/2001 referitoare la inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-

a (2017 - 2020), pentru obiectivul „Pasaj Denivelat peste DN1 (Centura Vest) la 

intersecția cu DJ 101I și Strada Buda” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-

a (2017 - 2020), pentru obiectivul „Reabilitare DJ 102I - Valea Doftanei; Km 

35+100 - Km 37+620” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director 

al Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de 

doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru, Simona David și Elisabeta 

Popovici și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică, Cristian 

Popescu, Rareș Dan Enescu și Toma Pințoiu. 

 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de 

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice 

de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” 

S.A.- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 

Prahova nr. 94/2014 referitoare la actualizarea caietului de sarcini al serviciului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate - inițiat de doamna Ludmila 

Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 15. Diverse. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului - Verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din 18.12.2017.” 

   Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 2 pe ordinea de zi este - „Proiect de hotărâre privind 

validarea majorării bugetului propriu al județului Prahova pe anul 2017.” 

 Doamna Dovîncă! 

 

 (Domnul consilier Ilie Mihai Viorel a ieșit din sala de ședință). 

 

 Dna Maria Dovîncă  

 La sfârșitul lunii decembrie 2017, prin hotărârea  numărul 899, a fost 

alocată suma de 288 mii lei învățământului special. Am procedat conform legii, în 

sensul că nemaifiind ședință de consiliu am întocmit dispoziție prin care am propus 

majorarea bugetului pe 2017 cu suma de 288 mii. În această ședință propunem 

validarea majorării bugetului pe 2017, făcut pe bază de dispoziție. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

    Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, dacă nu, vă supun 

la vot.  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 3 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului 

steagului județului Prahova.” 
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 Foarte scurtă paranteza. Într-o zi, când mergeam către Breaza, dacă nu mă 

înșel, pe podul de la Breaza, erau mai multe steaguri ale localității, deteriorate.  

 Dacă este domnul Soiu aici? 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Nu sunt eu primar. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Curentul Prahovei este foarte puternic acolo. 

 

 (Domnul consilier județean Ilie Mihai Viorel a revenit în sala de ședință). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Curentul Prahovei. Am înțeles. 

 Îmi cer scuze încă o dată!  

 Avem câțiva absenți: domnul Pătrașcu Vasile, domnul Meșca Darius, 

domnul Necula Gheorghe și domnul David Viter Andrei. Am uitat să anunț 

prezența. Suntem statutari, avem cvorumul necesar. 

 De la această idee a plecat și ideea de a avea un steag propriu pe care să-l 

arborăm la clădirile care aparțin Consiliului județean. Pentru acest lucru, vreau să-i 

mulțumesc doamnei Ludmila Sfîrloagă care a făcut toate demersurile necesare, s-a 

interesat, am fost la o comisie de heraldică, urmează ca noi să aprobăm și să 

trimitem la Guvernul României pentru aprobare și apoi publicare în Monitorul 

Oficial.   

 Steagul este un steag alb, pe fundal alb, cu stema județului. Îl aveți acolo 

prezentat. Stema, da. 

 Așa cum observați am văzut și la alte consilii județene că deja au demarat 

procedurile pentru altfel de steaguri. Eu cred că este de bun augur având în vedere că 

noi prin definiție suntem patrioți, naționaliști și noi suntem Republica de la Ploiești 

și este normal să avem și steagul nostru.  

 La Prahova. 

 Dacă sunt comentarii la acest proiect? 

 Vă rog, domnule Soiu! 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Există comisie județeană de heraldică? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din câte știu eu există comisie națională. 
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 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Numai națională. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

    Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33  voturi „pentru”.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 

 Numărul 4 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

taxelor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului județean Prahova 

pentru anul fiscal 2018.” 

 Știu că a fost o mică discuție la o ședință anterioară. Dacă ați avut timp să 

studiați materialul prezentat. 

 Doamna director!   

 Aveți și dumneavoastră taxele aici. 

 Știu că a fost o problemă cu eliberarea acelor...  

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Taxe de absolvire. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...taxe de absolvire. 

 Ca să putem elibera diplomele ceream cetățenilor care urmau cursurile 

niște bani, la final.  

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Da.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Le-am anulat din câte am înțeles eu.  

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Le-am comunicat domnului Razvan Moșu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă vom completa noi din bugetul propriu diferența, adică nu veți rămâne... 

 Dar nu era normal să le solicităm bani pentru eliberarea diplomelor. Poate 

dacă solicită un al doilea exemplar atunci putem solicita, pentru că va fi o muncă să 

găsim în arhivă..., dar ei plătesc cursul și nu plătesc eliberarea diplomei. Pe urmă o 

să fim acuzați că vindem diplome, iar acest lucru nu mi l-aș dori. 
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 Bun. Dacă sunt...? 

 Ați observat: taxele pentru parteneriatele școlare - 4 lei, 5 lei de elev, 8 lei 

vizitator individual sau în grup adulți. Observați că avem reduceri pentru elevi, copii 

și studenți, pentru pensionari, eroi ai revoluției. Am discutat cu domnul Bănică. A 

sesizat această problemă ,,să fie introduși și pensionarii la reducere”.  

 Nu s-au majorat foarte mult din câte știu. Au crescut în vreun fel? Domnii 

de la muzee? Domnul Sicoie?  

 Nu. 

 

 Dl Florin Lucian Sicoie 

 Eu aș avea de făcut o observație. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu mare plăcere. Din acest motiv vă și convocăm la aceste ședințe, ca să 

vedeți că ceea ce ați transmis către noi a apărut în mod corect sau dacă aveți...Vă 

rog! 

 

 Dl Florin Lucian Sicoie 

 Față de ceea ce am transmis în noiembrie pentru modificarea taxelor o 

parte s-ar regăsi chiar în corpul hotărârii la articolul 5 la acele scutiri pentru veterani, 

văduve, deținuți politici, dar noi mai aveam niște scutiri pentru angajați ai 

Ministerului Culturii, angajați ai rețelelor muzeelor din România și membrii Uniunii 

Artiștilor Plastici. Este o practică generală. Nicăieri în țară nu am plătit la muzeu 

când m-am dus. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și în străinătate știu că există niște carduri. 

 

 Dl Florin Lucian Sicoie 

 Sunt menționate acolo. 

  Dar vine un muzeograf de la Brăila și nu poți să-i iei bani. Așa e corect. 

Nici eu când mă duc la... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Da. Nu este rău să facem un amendament și să stipulăm acest lucru și să 

rămână scris și pentru viitor. Că e normal colegilor de breaslă... 

 Exact. 

 

 Dl Florin Lucian Sicoie 

 Sunt 70 de artiști, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici. De obicei ei vin la 

vernisaje, dar dacă vor să vină și pe parcursul anului să vadă anumite expoziții. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader  

Este corect. Am înțeles.  

Doamnele de la economic! Poate face o astfel de mențiune? 

Codul fiscal permite acest lucru? Sunt veniturile lor proprii, nu? 

Eu cred că este de bun augur, dacă mă întrebați pe mine. 

Dacă doamnele de la economic nu au nicio problemă? Dacă la juridic nu 

au o problemă?  

Poate nu vin în calitate oficială de oaspete. Vin ca și persoană fizică.  

Exact. Și care dorește să vadă o anumită expoziție care este în ziua 

aceasta. Eu cred că putem face această mențiune și vă rog să o facem și vă supun 

chiar la vot.  

Dacă mai sunt alte sesizări pe această temă? În legătură cu aceste taxe 

bineînțeles. 

 Vă rog, domnule Soiu! 
 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Anul trecut am făcut propunerea să se introducă abonamente. Nu sunt 

solicitări? Pentru că nu am văzut propunere în sensul acesta, în material. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Din partea muzeelor nu ne-au venit astfel de solicitări. 
 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Înseamnă că nu sunt, nu se practică la noi.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Știți că am analizat propunerea și am solicitat muzeelor că dacă există 

astfel de... 

Bun. Atunci vă supun prima dată propunerea domnului Sicoie ca pentru 

membri...Mai formulați o dată ca să rămână pe stenogramă! 
 

Dl Florin Lucian Sicoie 

La anexa 3 care privește Muzeul Județean de Artă ,,Mircea Ionescu 

Quintus”...  
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Sincer, ar trebui la toate muzeele. 
 

Dl Florin Lucian Sicoie 

Să spunem că membrii Uniunii Artiștilor Plastici ar fi apropiați Muzeului 

de Artă, da nu văd o problemă să fie pentru toate muzeele. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Nu. Pentru toate muzeele. Cei din breaslă să fie scutiți. Cei din breaslă 

însemnând  colegii din alte județe care vin... 
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Dl Florin Lucian Sicoie 

Angajații muzeelor din toată țara, membrii Uniunii Artiștilor Plastici din 

Romania și angajați ai Ministerului Culturii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Și angajați ai Ministerului Culturii. 

Bun. Vă supun la vot acest amendament, ca aceste categorii de persoane 

să fie scutite de plata intrării la muzee.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33  voturi „pentru” cu 

amendamentul propus. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Și acum proiectul în integralitatea lui cu taxele care au fost...Vă rog, 

doamna Iancu! 

 

Dna Emilia Elena Iancu 

Am făcut o modernizare la Slănic și în momentul în care am cerut suma 

nu aveam în vedere această modernizare, de aceea v-am ruga ca la Slănic să mărim 

taxa de la trei lei la cinci lei. 

 

Dl Dorin Tudora 

La ce obiectiv? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Muzeul Sării Slănic. 
 

Dna Emilia Elena Iancu 

Muzeul Sării Slănic. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem un singur obiectiv acolo. Îmi cer scuze domnule consilier! 

 

Dna Emilia Elena Iancu 

Mai sunt și alte obiective. 

La celelalte am prezentat. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci vă supun la vot și acest al doilea amendament înainte de a vota 

proiectul în integralitatea lui. 

Dacă sunteți de acord cu această creștere la Muzeul Sării Slănic, de la 3 lei 

la 5 lei.  
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Dl Cătălin Răzvan Niță 

Dacă îmi permiteți să fac o completare! Muzeul Sării Slănic, cred că de 

luna viitoare va fi cel mai modern muzeu din țară. Vom avea un tur virtual... Îmi 

asum afirmația. Va fi cel mai modern muzeu din țară. De ce? Pentru că avem acolo o 

instalație de realitate virtuală. Echipamentele au fost destul de scumpe și cred că 

dintr-o eroare materială a apărut 3 lei. E ceva ce poate în străinătate costă 3-5 euro. 

Suma nu este foarte mare. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ne raportăm la salariile din Romania, domnule Niță. 

 Deci 5 lei este, dacă doamna a propus, cred că este o fundamentare a 

acestui tarif. 

 

Dl Eugen Ionică 

Există un document de justificare a deciziei de preț. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Amortizarea modernizărilor făcute. 

Sunteți de acord cu această modificare de la 3 la 5 lei?  

Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?  

Dumneavoastră sunteți împotrivă, domnule Soiu? 

Cu un vot împotrivă. Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” cu 

amendamentul propus și un vot împotrivă (Domnul consilier județean Soiu Mihail 

Iulian). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu un vot împotrivă acest amendament a trecut. 

Și acum hotărârea în integralitatea ei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Numărul 5 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

folosință gratuită a unui spațiu Asociației „Noi și Ceilalți”, în imobilul situat în 

Ploiești, strada Republicii nr. 271 aflat în proprietatea publică a județului Prahova și 

în administrarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 

Este o solicitare de la această asociație. Din câte am înțeles există o 

colaborare în ceea ce privește... 

Vă rog, doamna Barbălată? 
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Dna Livia Barbălată 

Este o asociație care se ocupă bolnavii HIV, este un spațiu de o cameră în 

Secția de boli infecțioase. Au avut și anul trecut contract și doresc și anul acesta.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc! 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Numărul 6 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 27/2001 

referitoare la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Prahova.” 

Da doamna Barbălată. Vă rog! 

 

Dna Livia Barbălată 

Este o actualizare a domeniului public cu clădirile aflate în concesiunea 

,,Veolia Prahova” SRL, dorim să începem intabularea acestor clădiri și trebuie să 

actualizăm domeniul… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa cum am discutat cu o parte din dumneavoastră și cred că am spus-o 

public îmi doresc foarte mult să ne intabulăm proprietățile pe care le avem în 

concesiune către Veolia, astfel încât să putem iniția un proiect de hotărâre pentru 

predarea lor către municipiul Ploiești. Pentru a putea face acest pas de intabulare, 

trebuie ca mai întâi să ne actualizăm această anexă.  

După cum observați, sunt clădiri din anii 1962, 1970, 1973, 1989. Va 

trebui să muncim foarte mult. Sper ca până la jumătatea anului curent să reușim 

intabularea, dar va fi o muncă grea. 

Bun. Dacă sunt probleme, comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Numărul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-
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a (2017-2020), pentru obiectivul „Pasaj Denivelat peste DN1 (Centura Vest) la 

intersecția cu DJ 101I și Strada Buda.” 

Este vorba de aprobarea sumei de cofinanțare. După cum bine știți, noi am 

depus la Ministerul Dezvoltării o solicitare. Am completat o anexă, anexa numărul 

3, unde am stipulat suma cu care vom contribui noi. Suma care ne-a fost alocată este 

de 25 637 900 lei, iar cofinanțarea noastră reprezintă 8 750 323. S-a luat în calcul că 

cei de la Programul Național de Dezvoltare, de la Ministerul Dezvoltării efectiv, nu 

finanțează și exproprierile. Pentru această lucrare avem nevoie de exproprieri. Din 

acest motiv avem și această suma mai mare de cofinanțat. La cealaltă lucrare veți 

vedea că nu avem o cofinanțare atât de mare.   

Pentru a putea duce toate documentele complete și a semna efectiv 

contractul, trebuie să avem și această hotărâre la dosarul depus la minister.  

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-

a (2017-2020), pentru obiectivul „Reabilitare DJ 102I - Valea Doftanei; Km 35+100 

- Km 37+620”. 

Așa cum vă spuneam: este o primă fază - 2,4 km. Suma alocată din partea 

guvernului ar fi de 11 262 141, iar cofinanțarea din partea noastră ar însemna 2 200 

000. Este vorba de două podețe care se află pe acest drum, care trebuie reabilitate. 

Din acest motiv, avem și noi de cofinanțat. Vom încerca restul de drum să avem 

discuții cu domnii de la C.N.A.D.N.R. Având în vedere construcția autostrăzii, poate 

reușim să avem înțelegere ca acest drum, care ar fi o variantă foarte bună de 

decongestionare a traficului de pe DN1 în timpul lucrărilor la autostradă, să reușim 

să-l finanțăm tot cu fonduri guvernamentale. După cum vedeți, 2.4 km de drum 

înseamnă undeva la 13 000 000 lei.   

 

Dl Cristian Dumitru 

Asta voiam să vă întreb... 

Suma este pentru...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2,4 kilometri. 

E drum de pământ în acest moment. 

 

Dl Cristian Dumitru 

13 milioane și jumătate pentru doi kilometri de drum? 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 2 virgulă 4, da. În urma proiectării.  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Sunt două poduri de făcut.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este un drum de munte. Trebuie să avem în vedere și acest lucru. Nu este 

la șes și nu punem un strat de covor asfaltic. Este vorba de tot ceea ce înseamnă... 

Este un drum de la zero. La Talea. Va pot da prin analogie. La Talea am avut...? Ce 

distanță?  

Câți kilometri am avut la Talea, domnule Ioniță?  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

1,800. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

1,800. 

Și ne-a costat... Cât? 
 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Trei milioane… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei milioane și ceva. 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Fără poduri, fără …. drumul și îmbrăcămintea asfaltică ușoară și taxe. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici vom prevede vă dați seama, fiind drum de munte și șanțuri, rigole 

pentru scurgerea apei, opt podețe – pentru că sunt foarte multe izvoare, pârâuri. 

Bun. Dacă sunteți de acord să aprobăm această sumă de cofinanțare de la 

bugetul propriu al județului pe anul 2018, suma de 2 212 673? 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 9 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Prahova.” 

Doamna Nușa! Doamna Ion. 
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Dna Elena Ion 

Este vorba de reorganizarea activității în cadrul aparatului de specialitate, 

având în vedere că s-a pus problema unor funcții publice, a trebuit să solicităm și 

aviz de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, l-am primit, și modificările 

substanțiale se referă în special la Direcția generală tehnică și patrimoniu care este 

propusă acum spre reorganizare, în două direcții bine definite: Direcția patrimoniu și 

Direcția tehnică. Postul vacant de director general se desființează și se înființează în 

locul acestuia un post de execuție în cadrul Serviciului Urbanism din subordinea 

Arhitectului Șef, tocmai pentru a întări acea structură pentru eliberarea autorizațiilor. 

Direcțiile respective: Direcția patrimoniu și Direcția tehnică au în conducere deja 

directori executivi definitivi pe funcții, deci o să venim și cu un regulament de 

organizare și funcționare, dar în termen de 60 de zile, dacă dumneavoastră aprobați 

astăzi hotărârea, tocmai ca să se reașeze activitățile, subordonările și toate...  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era o direcție mamut, în completarea doamnei, o direcție foarte greu de 

gestionat, cu un director provizoriu, general, peste cele două direcții și am considerat 

că activitatea poate să existe separat, Direcția tehnică și Direcția patrimoniu. Având 

în vedere că există doi directori pe cele două direcții, plăteam un post de director. Vă 

spun că nu putea să facă față. Era vorba de aproximativ 65... 
 

Dna Elena Ion 

65 de funcții în subordine și toate ocupate la momentul acesta. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era o muncă foarte complicată și atunci am spus: se desființează postul de 

director, direcțiile rămân separate, postul de director se transformă în post de 

execuție, la urbanism unde chiar este necesar să mărim structura, să o întărim, pentru 

că volumul este foarte mare și am avut foarte multe sesizări pe această speță, că 

lucrările sunt cu oarecare întârzieri. 

 

Dna Elena Ion 

Tot o modificare substanțială, este pe această Direcție tehnică, la 

compartimentul Birou Proiectare, l-am întărit și transformat ca și structură în 

Serviciul Proiectare, cu șef de serviciu și cu suplimentarea cu trei posturi vacante, 

funcții publice, de studii superioare, dar de grade diferite – asistent principal și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De specialitate. 

 

Dna Elena Ion 

...de specialitate, în primul rând, în ideea de a organiza și de a realiza cele 

mai multe lucrări de proiectare aici, în cadrul aparatului. Nu vorbim de lucrările 
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mari, ample, dar cele pe care să le putem realiza să le realizăm cu specialiștii din 

aparat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am constatat, de-a lungul timpului, această deficiență în ceea ce privește 

lucrările pe care noi le contractam, de proiectare vorbesc aici, și care nu erau lucrări 

concepute într-o manieră serioasă și ca urmare a acestor deficiențe de proiectare, 

aveam probleme cu execuția, cu comenzi suplimentare, note suplimentare de lucrări 

și am spus: domnule decât să stăm să verificăm și să analizăm și poate chiar să 

completăm proiectele venite și pe care le plătim, mai bine le facem noi cu direcția 

noastră și pe care să ni le asumăm. 

Multe din greșelile de proiectare se văd foarte târziu în execuție și nu mai 

avem nici măcar cale de întoarcere. 

 

Dna Elena Ion 

Tot în jurul acestor două direcții, având în vedere patrimoniul județului și 

cum este el gestionat, avem două structuri cu funcții contractuale, este vorba de 

Serviciul administrare clădiri și de Biroul întreținere și gospodărire și le-am adus pe 

amândouă în cadrul Direcției patrimoniu. Vorbim de un transfer al structurii, ca și 

subordonare. Nu am umblat la oameni. Și întărirea lor cu un pompier, pentru că nu 

ne puteam asigura turele de supraveghere, fără să... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De noapte. 
 

Dna Elena Ion 

...fără să avem oameni cu ore suplimentare pe care oricum nu puteam să le 

dăm ca și liber. Pentru că nu aveam capacitatea de a asigura permanență 24 de ore pe 

un post de pompier. Și de ingineri, doi ingineri, tot personal contractual, la 

monitorizare lucrări și servicii... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Funcții pe care le aveam. 
 

Dna Elena Ion 

Da. Și la Direcția servicii și achiziții publice am transferat tot ca și 

subordonare un compartiment de mediu, cu om cu tot. Acesta se afla în această mare 

Direcție generală tehnică și patrimoniu și am suplimentat cu un post la 

Compartimentul urmărire lucrări, tocmai  pentru că acolo aveam doar o singură 

persoană  care se ocupa de partea aceasta, cu Dalkia, cu contractele, cu platformele... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și am spus că doamna de la mediu poate să intre în această structură astfel 

încât să... 
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Dna Elena Ion 

Existe o legătură... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...să existe o legătură cu serviciile prestate și de Dalkia și de... Doamna are 

în subordine și rampele închise de gunoi. Tot un serviciu pe care noi ar trebui să-l 

monitorizăm cu mai multă atenție. Și am spus că decât să fie la patrimoniu doamna 

mai bine să fie acolo unde sunt serviciile efectiv.  

 

Dna Elena Ion 

Și să monitorizeze efectiv. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și să se monitorizeze efectiv. 

 

Dna Elena Ion 

În 60 de zile o să venim și cu propunerea de regulament de organizare și 

funcționare. pentru toate aceste modificări vor fi evidențiate prin dispoziții 

individuale, fișe de post actualizate și sperăm să... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să funcționăm mai bine. 

 

Dna Elena Ion 

...să funcționeze. Să se vadă un plus de valoare. 

 

(Domnul consilier județean Necula Gheorghe participă la lucrările 

ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc, doamna Ion. 

Dacă sunt discuții la acest punct de pe ordinea de zi? Comentarii? 

Propuneri?  

Toată problema a pornit ca și în anii trecuți, de la gradul scăzut de 

execuție al bugetului. Încercăm să eficientizăm cât mai mult, mai ales că am spus 

foarte clar și vă asigur că voi implementa acest proiect ,,îmi doresc foarte mult ca 

personalul din aparatul de specialitate să înțeleagă că în urma creșterii salariale care 

a fost în luna iulie și așteptările sunt mai mari de la dumnealor și să încerce să își 

facă treaba mult mai bine, cu un randament mai ridicat și cuantificabil în execuția 

bugetului, în gradul de execuție al bugetului.” 

Voi avea și turnicheți la fiecare intrare, cu acces controlat, pentru a nu mai 

exista supoziția aceasta că oamenii de la stat, în timpul programului, desfășoară și 

alte activități decât cele stabilite prin fișa postului. 
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Am bugetat și acești turnicheți, cartele de acces, cartele de pontaj.  

Bun. Dacă sunt comentarii? Ne încadrăm în numărul de posturi.  
 

Dna Elena Ion 

Da. Avem scrisoare de la prefectură. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem avizul de la A.N.F.P.  

Posturi de conducere au rămas la fel, în același număr? 
 

Dna Elena Ion 

S-a diminuat cu unu. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a diminuat cu unu. 
 

Dna Elena Ion 

S-a desființat postul acela de director general. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Dacă nu sunt, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Numărul 10 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

componenței Colegiului Director al Direcției Generale  de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova.” 

Am înțeles, doamna... 

În urma unei modificări legislative vă poate explica cel mai bine doamna 

Secretar. 
 

(Domnul consilier județean Sepși Daniel s-a retras de la lucrările 

ședinței). 
 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Avem Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 care modifică reguli  prin care 

Direcția își desfășoară activitatea, respectiv vom avea un nou regulament de 

organizare și funcționare al Direcției de Protecție și Asistență Socială, de Protecția 

Copilului, iar tot această hotărâre de guvern prevede pentru prima dată ca această 

componența colegiului director să fie stabilită prin hotărârea Consiliului județean, 

drept pentru care componența nominală se regăsește în proiectul de hotărâre care v-a 

fost prezentat. 
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(Domnul consilier județean Ciolac Dan a ieșit din sala de ședință). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din ce am discutat și cu domnul director și cu doamna secretar, am înțeles 

că din această comisie nu mai pot face parte consilierii județeni, ci doar oameni din 

aparatul de specialitate. 
 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Da. 
 

Dl Viorel Călin 

Personalul de conducere al direcției și trei persoane nominalizate în 

această hotărâre din aparatul de specialitate al Consiliului județean. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci nu vor mai fi trei consilieri cum era până în acest moment ci vor fi 

trei persoane. Să știți că am propus pe domnii directori: doamna Barbălată, domnul 

Marius Nicolae și doamna Ion, de la Resurse umane. 
 

Dl Viorel Călin 

Restul sunt șefii compartimentelor de la aparatul propriu de la 

D.G.A.S.P.C., șefii de centre și directorii de centre, de la copii și de la adulți. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care cunosc problematica mult mai bine și sunt în temă cu... 

Bun. Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu... 

Vă rog. Deci dumneavoastră, doamna Ardeleanu, nu participați și nici 

doamna Simona David nu participă la vot. Cele două doamne. S-a menționat în 

procesul -verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.  

   

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David 

Simona nu au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Fără participarea la vot a celor două doamne, a domnului Ciolac – care nu 

este prezent și a domnului Sepși care a ieșit. Îmi cer scuze! Ați făcut bine că mi-ați 

atras atenția. 

Aceste patru persoane nu au participat la vot. 

Proiectul nr. 11 - ,, Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte.” 

 

(Domnul consilier județean Dan Ciolac a revenit în sala de ședință). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt faimoasele convenții. 

Am înțeles. Doamna Papuc nu participă la vot, iar domnul Sepși nu este în 

sală – deci nici dânsul nu participă la vot. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la 

vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun sincer: nu știu de ce trebuie să aprobăm aceste curse speciale între 

doi parteneri privați. Este între S.C. Lidl și Cader Speed. 

Eu înțeleg că circulă pe drumurile județene. Ar trebui să ne plătească o 

taxă pentru că le folosesc – dacă mă întrebați pe mine. 

Nu înțeleg de ce trebuie să le aprobăm noi? Nu știu. Mie mi se pare ceva 

normal. Este un contract între două părți private. Ce ar trebui? Să aprobăm și 

contractele între transportatorii aceștia mari de camioane – cei care transportă 

materii prime, marfă. E același lucru. Tot între două persoane private. 
 

Dl Ionică Ion 

Folosește infrastructura Consiliului județean. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și camioanele de transport marfă fac același lucru. Aprobăm noi 

contractul între S.C. Lidl și SC Coca Cola? 
 

Dl Ionică Ion 

Dacă mergeți în județul Covasna cu un camion, la intrare în județul 

Covasna vi se ia o taxă pentru că circulați pe ruta respectivă.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că ar trebui și noi, poate ne-ar ajuta acum la suplimentarea 

bugetului.  

Bun. Am votat acest proiect 11 și am ajuns la 12. 

Proiectul nr. 12 - este „Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanților Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2018.” 

Deci este vorba de mandatarea.Avem aici pe domnul director economic, 

dacă nu mă înșel, și pe domnul director general, domnul Semcu. 

Dacă aveți întrebări pe care să le adresați dumnealor în privința bugetului. 

Mare parte se va duce la cofinanțări. 

Cum este bugetul pe anul acesta, domnule director? 
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Dl Florea Matache 

Avem cofinanțarea pentru proiectul care se va finaliza, în afară de două 

contracte ce sunt la licitație  și care vor merge până în anul 2020, probabil. În rest 

bugetul obișnuit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au crescut la dumneavoastră salariile? 

 

Dl Florea Matache  

Nu. Avem o creștere programată pentru trimestrul IV, de 200 lei pe 

salariat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De cât? Scuze!  

 

Dl Florea Matache 

De 200 lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De 200 lei. La net sau la brut? Vorba doamnei. 

 

Dl Florea Matache 

La brut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La brut. 

 

Dl Florea Matache  

Începând cu octombrie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnii reprezentanți în A.G.A.! 

Vă rog, domnule Nistor! Problema de la Câmpina. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Da. Unul dintre cele două contracte. Ați pus aici, ați băgat în calcul și 

Câmpina? Ați spus 2020? 

 

Dl Florea Matache 

Ele, conform contractului de finanțare, sunt până în 2021. Trebuie finanțat 

tot ce s-a fazat, închis. Câmpina – încă suntem cu disputa la arbitraj. Deocamdată e 
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scos numai CL1 contractul cu stația de epurare, iar pentru Câmpina așteptăm decizia 

de acolo. Avem documentația pregătită. Știm ce trebuie scos dar până nu avem… 

 

Dl Marian Tudor Nistor  

Deci oficial mai devreme de 2020? 

 

Dl Florea Matache  

Așa e contractul de finanțare. Noi avem finanțarea până în 2021 pe cele 

două contracte reziliate. 

 

Dl Marian Tudor Nistor  

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Nistor, sincer din ceea ce am discutat cu domnul director Semcu, 

noi am înțeles că în momentul când vom avea decizia finală de la Curtea de Arbitraj 

care ne va spune clar cât ar trebui să plătim către cel care a executat lucrările acolo și 

apoi să avem un rest de executat pe care să-l scoatem la licitație depinde foarte mult 

de derularea procedurilor de achiziție publică, dar noi sperăm într-un timp mai scurt 

de 2020. 

Vă rog, domnule Semcu!  

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Caietul de sarcini pentru CL8  despre care se discută acum…. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nu este numai Câmpina, de menționat, este vorba și despre Bănești și 

despre Văleni.  

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

CL8-ul. Caietul de sarcini pentru scoaterea la licitație este pregătit deja, 

noi așteptăm doar soluția expertului ca să spună care este diferența. În rest, totul este 

pregătit, îl scoatem. Cât o dura pentru aprobarea la licitație și apoi licitația, nu știm 

exact, dar avem tot interesul să terminăm mai repede decât e termenul maxim de 

2020 cum a spus domnul director. Noi ne grăbim și nu mai este mult de lucrat. Asta 

o știm cu toții, dar depinde când îl scoatem și în cât timp. Avem CL1 pe care l-am 

postat de cinci ori pentru ca să ni se aprobe – abia a șasea oară s-a aprobat. Sper să 

nu pățim la fel și cu CL8-ul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc!  

Vă rog, domnule Soiu! 
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Dl Mihail Iulian Soiu 

Vreau să apreciez eforturile conducerii de la Hido Prahova, dar în același 

timp vă rog să-mi răspundeți la două întrebări: Vreau să știu în ce stadiu este stația 

de epurare de la Poiana Câmpina, pentru sectorul Breaza-Comarnic?  

Domnul director Semcu mi-a spus că peste doi ani vom avea canalizarea 

la Breaza. A doua întrebare ar fi dacă vă mențineți această afirmație? 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Canalizarea la Breaza este făcută. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Să funcționeze, domnule director. 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

O parte funcționează cu fosta stație, iar cealaltă parte va funcționa în 

momentul când va fi gata stația de epurare de la Poiana Câmpina. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Și care e stadiul la Poiana Câmpina? 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Ieri au fost vreo opt firme să viziteze terenul. Deci suntem în procedura de 

licitație. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Practic când începe stația de epurare să se construiască? 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Când se termină faza de vizitat, de contestații și urmează licitația. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Contestațiile până când mai durează? 
 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Dacă aș ști v-aș spune. Eu mi-aș fi dorit să fi început deja… 

Contestațiile durează atâta timp cât.... 
 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Da. Am înțeles. 

Din păcate. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au fost foarte pertinente întrebările. Să știți că sunt întrebări constante și 

din partea mea, aceleași două întrebări, plus pentru că suntem la acest subiect, mâine 
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o discuție împreună cu domnii consilieri județeni în privința masterplanului, faza a 

II-a. Puteți să participați la această discuție, pentru a vedea aglomerările urbane, 

rurale, care ar urma să intre pentru finanțare în faza a doua, sunteți bineveniți. Este o 

discuție constructivă - sper eu că va fi, dar dacă sunteți interesați, cu mare plăcere, la 

ora unsprezece. Vin și consultanții, vin și reprezentanții Hidro Prahova. 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Este o prezentare a consultanților, adică firma Eptisa care lucrează la 

studiu, deja lucrează de șase luni în județ. Au fost la multe localități și acum o 

prezentăm în fața dumneavoastră ca să nu avem discuții peste nu știu câte luni, 

pentru conformarea județului Prahova în ceea ce înseamnă apă și canal. 

Am fost la București și ieri și alaltăieri, am luat de acolo tot felul de date. 

Ne încurcă anumite localități. Impropriu spus ne încurcă, dar trebuie să știm clar 

care vor accesa fonduri pe P.N.D.L., și atunci alea rămân pe P.N.D.L., iar pe 

P.O.I.M., cu ,,Hidro Prahova” cu operator Consiliul județean Prahova ne orientăm 

către alte localități.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Care doriți să participați la această prezentare. Eu doream să 

avem o discuție cu acești domni consultanți, pentru ca să înțelegem în urma analizei 

pe care au făcut-o de șase luni de zile, cum v-a spus, ce au avut în vedere de-au 

ajuns la această propunere și la această prezentare pe care ne-o vor face mâine. 

Bun. Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest subiect cine...? 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu voi participa la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Domnul Ionică nu participă la vot. 

Și acum o să mă întrebați care Ionică?  

Domnul Eugen Ionică nu participă la vot. 
 

Dl Gheorghe Neaga 

Noi cei care primim mandatul ar trebui să și votăm? 

Consiliul județean ne dă nouă mandatul din A.G.A. Ne votăm noi 

mandatul acesta sau ar trebui să nu votăm? 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Puteți să votați pentru că nu aveți vreun interes patrimonial. 

Domnul Pințoiu, domnul Neaga și domnul Eugen Ionică nu participă la 

vot. 
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 Dl Gheorghe Neaga 

 Am întrebat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

    Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

 (Domnii consilieri județeni Ionică Eugen, Neaga Gheorghe și Pințoiu 

Toma nu au participat la vot). 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Fără cele trei persoane care nu au participat la vot. 

 Proiectul nr. 13 pe ordinea de zi - este „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” S.A.” 

 Domnule director Semcu, dacă ne explicați! Eu știu că în fiecare an veniți 

cu altfel de solicitare, dar în fiecare an noi vă menționăm faptul că ne-am dori ca 

această reprezentare să fie pentru cauze speciale, deosebite, legate de fondurile 

europene pe care le-ați accesat. Nu să spun, dispute cu angajații, dispute de muncă și 

altfel de litigii minore care pot fi soluționate de către angajații proprii sau de ce nu, 

pe cale amiabilă. 
 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Prioritatea este acest contract pentru fondurile europene pentru 

reprezentativitatea și reprezentarea societății, dar Hidro Prahova nu mai are oficiu 

juridic, a avut doi juriști, iar acum mai există doar unul. Noi sperăm să nu avem 

multe conflicte, numai că sunt și câteva conflicte cu câteva societăți comerciale care, 

într-adevăr acolo avem nevoie de oameni specializați, cu experiență, care să ne 

reprezinte în diverse litigii gen: unii nu vor să plătească canalizarea, alții nu vor să 

plătească redevența. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu văd aici și scrie foarte clar în solicitarea dumneavoastră ,,reprezentare 

atât pentru litigiile de muncă”.  
 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Poate că sunt litigii mai complicate și nu face față reprezentantul nostru. 

Dar nu este obligatoriu. Este de la caz la caz. Probabil colegii au trecut și litigii de 

muncă pentru a nu fi probleme în cazul în care apare ceva. Nu avem litigii de muncă 

în mod deosebit, prioritare... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Totuși, nu pentru a-mi face mie plăcere dar totuși ca să vă citesc ceea ce 

ați menționat aici, doar ca să reiterăm acest lucru ,,Mandatarea reprezentanților săi în 
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A.G.A. ,,Hidro Prahova”, pentru aprobarea de achiziționarea de servicii juridice de 

consultanță, asistență și reprezentare.” Până aici este totul perfect. ,,Atât pentru 

litigii de muncă”, primul lucru care este scris aici, ,,litigii de muncă, de contencios 

administrativ și litigii patrimoniale sau comerciale”, care mi se păreau foarte 

îndreptățite să aibă parte de o reprezentare în instanță, pentru că vorbim de sume 

foarte mari. Nu ,,litigii de muncă” să fie primul - părerea mea -, ,,litigii în care 

societatea Hidro Prahova este parte cât și pentru unitatea de implementare a 

proiectului și departamentului Monitorizare și verificare investiții în vederea 

implementării proiectului”. Ultima frază este cea mai importantă. Ați început cu 

,,litigii de muncă”, care mie mi se pare că nu... 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

S-a greșit ordinea domnule președinte, s-a greșit ordinea.       

Dar acum dacă tot am deschis subiectul și sunt în fața dumneavoastră... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Am o întrebare. Ultima. Cât costă aceste servicii juridice de consultanță, 

reprezentare? 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Cam o sută de mii pe an, o medie, cu aproximație, nu mai mult. Pentru că 

nu avem contract permanent pe lucrare și juriștii sunt plătiți pe oră de consultare și 

aici nu au contract și o remunerație pe lună. În funcție... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Ați făcut un calcul economic dacă nu ați ieși mai bine să suplimentați 

organigrama cu două posturi de juriști.  

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Am încercat dar nu găsim oameni cu experiență și specializați în așa ceva 

care să vină pe un salariu fix la Hidro Prahova, la salariile care sunt. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

 Bun. Eu am încercat să vă spun că poate existau...  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Vă rog să luați în considerare. Nu am trecut acolo perioada așa ne-am 

obișnuit de când sunt la Hidro Prahova. Așa e obișnuința din an în an, dacă n-ar fi 

bine să aprobăm pentru următorii trei ani, perioada cât aveți mandatul, ca să nu mai 

trebuiască să venim pe ordinea de zi în fiecare an. 
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Dl Bogdan Andrei Toader  

Este o propunere viabilă, dar s-ar putea... eu sunt ,,Toma necredinciosul” 

s-ar putea să mă trezesc anul viitor cu trei juriști în organigramă și să am și hotărârea 

aceasta și să meargă concomitent. Eu zic să mergem așa.  

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

Luați-vă marja de siguranță. Nu vor fi juriști pentru că nu vor veni să se 

angajeze pe salariile de la stat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Ați fi surprins. 

 

Dl Eugen Ionică  

Dar gândiți-vă că un salariu de jurist este undeva la 2 500 lei, net, asta 

înseamnă în noile condiții 5 mii lei. Faceți un calcul. 5 mii pe lună înseamnă 120 mii 

pe an.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

100 mii de euro sau de lei? 

 

Dl Adrian Emanuil Semcu 

De lei. 
 

 Dl Eugen Ionică  

 De lei. Este nefiabil să aducem doi juriști care sunt la început și nu știu 

despre ce este vorba și să ajungă să facă reprezentări în dosare care au patrimonii de 

sute de mii de lei. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Bun. Dacă sunt alte comentarii la acest punct? Eu am spus tot ce am avut de 

spus.  

    Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

    Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.  

   

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

Numărul 14 - așa cum v-am spus la începutul ședinței, o situație apărută 

ca urmare a unui control al I.S.C.T.R.-ului pe ruta Ploiești – Blejoi. Firma care 

efectua transportul de curse regulate pe această zonă, a fost amendată în primă fază. 

Ca măsură complementară i s-a ridicat licența, i s-a suspendat licența pe 30 de zile. 

Ca să fiu mai exact. Corect domnule Andron? Pentru ca cetățenii de pe această rută 

să nu aibă dificultăți pentru aceste 30 de zile... 
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Dl Alexandru Andron 

Da. Am încercat să introducem stațiile de pe teritoriul Ploieștiori și 

Țânțăreni în caietul de sarcini al altui operator pentru a putea deservi călătorii și a nu 

rămâne pe drum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E o situație de forță majoră pentru că... 

 

Dl Alexandru Andron 

Legislația nu prevede absolut nimic în ceea ce privește cazurile în care 

I.S.C.T.R.-ul suspendă licența de transport.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu e vorba că anulează această licență. 

O suspendă 30 de zile. Noi dacă încercăm să scoatem la licitație acest 

traseu și omul și-ar redobândi, că bineînțeles el a contestat în instanță, noi am face 

chiar o ilegalitate pentru că deja este un transportator, dar care are licența suspendată 

doar pentru 30 de zile. Nu anulată. Este o măsură pe care am găsit-o... Am 

improvizat, vă spunem sincer, pentru ca cetățeanul să nu...  

 

Dl Alexandru Andron 

A fost surprins cu o mașina, PH-14-MSS. E vorba de operatorul Marin 

Stelian care nu avea copie conformă la mașină adică avea dar era expirată din 

noiembrie. A fost sancționat, i s-au ridicat plăcuțele de înmatriculare la mașina 

respectivă și la 5 zile, ca și măsură I.S.C.T.R. Teleorman, ca și măsură 

complementară i-a trimis adresă operatorului ca să vină să depună imediat licența de 

transport în cinci zile, pentru suspendare. 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

De traseu. 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu. De transport, nu de traseu. 

Dânsul nu poate să scoată nicio mașină din curte ca să poată să facă traseul 

cu ea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Este o situație nemaiîntâlnită. Și domnii de la Transport au avut 

dificultăți, am vorbit cu primăria, am vorbit cu...  

E un caz unic. Regiunea noastră ține de Teleorman. Acolo este sediul 

regiunii. Este din 2011 acolo. V-aș ruga să nu faceți supoziții! De când s-a înființat 

I.S.C.T.R.-ul este acolo - la Teleorman din 2011. 
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Dl Ion Ionică 

Acolo este o altă problemă, domnule președinte.  

Dacă îmi permiteți, fiindcă eu cunosc situația și a celui care prestează 

această..., dar și legile care...  

El a fost găsit cu copia neconformă ilegală, adică cu termenul expirat și a 

fost amendat cu 9 mii lei. Doamna Papuc știe mai bine, 9 mii lei, care i-a dat termen 

de 15 zile ca să achite amenda. El nu s-a dus să achite amenda și legea spune clar că 

dacă nu te duci să achiți amenda ți se suspendă temporar, pe termen de 30 de zile, 

licența. Asta este problema. El nu s-a dus ca să plătească amenda și automat 

I.S.C.T.R.-ul i-a suspendat licența de traseu.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Conform legislației. 

 

Dl Ion Ionică 

Conform legislației.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A contestat-o. 

 

Dl Ion Ionică 

A contestat-o dar până iese de la contestație, licența rămâne suspendată, 

nu are ce să mai facă. Asta e problema. Dar rugămintea mea este ca în hotărârea pe 

care o dăm să o dăm și noi tot cu același termen de 30 de zile. Că pe urmă vin și se 

bat între ei, cel care a preluat activitatea fostului transportator și cel care va prelua.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Putem face o mențiune ,,Până...” 
 

Dl Ion Ionică 

Sau găsim o frază ,,Până la soluționarea suspendării autorizației.”  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră cum ați redactat? Pentru o perioadă de timp anume. Nu.  

Cu un termen de valabilitate, de expirare. Nu. 

Vă rog, domnule Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Dar care este procedura? Că nu am înțeles. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu există procedură. 
 

Dl Cristian Dumitru 

Și cum vom atribui traseul pentru 30 de zile? 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum am procedat și în alte cazuri: am prelungit un traseu cu încă două 

stații care cuprinde și partea acestui traseu. În mod normal există un operator căruia i 

se prelungește... 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu-i atribuim traseul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu-i atribuim traseul, pentru că traseul se atribuie în urma unei proceduri 

de licitație.  

Nu. Noi doar îl...  

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Îl atribuim. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unei proceduri de atribuire. Corect, doamna Papuc. Scuzați-mă doamna 

Papuc, dar nu știu termenii. 

 

Dl Eugen Ionică 

Având în vedere cele menționate ar trebui continuat cu o frază care să 

spună: „până la sau pe perioada suspendării licenței” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci să-i spunem pe o perioadă de 45... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dar de ce nu putem să adăugăm ,,până la competenta soluționare” sau 

,,legală”? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Andron! Și v-aș ruga, stimați colegi! 

Dumneavoastră ați găsit această soluție ca și situație de urgență. Domnul 

Marin Stelian avea vreo posibilitate să efectueze această cursă, în mod legal? 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu. Dânsul nu mai are licența de transport, licența mare a firmei, nu 

licența de traseu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dânsul înțelege această situație și nu vom primi o contestație din partea 

dumnealui pentru hotărârea noastră. I s-a explicat? S-a discutat cu dânsul situația? 
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Dl Alexandru Andron 

Noi am discutat cu dânsul, dar nu știm dacă a înțeles situația. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Andron, vă spun sincer, noi încercăm să ajutăm cetățenii și nu 

mi-aș dori să ne trezim cu o plângere de orice natură, un proces inițiat de domnul 

Marin Stelian că i-am lezat interesele. Lucru pe care nu mi-l doresc în aceeași 

măsură. Dumnealui a câștigat o procedură de atribuire în mod corect, cinstit și... 

Ce am putea noi să-i facem, pentru că nu poate să îndeplinească aceste 

obligații contractuale pe care și le-a asumat, iar cetățenii pe care îi reprezentăm nu 

au parte de acest serviciu, maxim să îi dăm amendă, pentru că e vina dumnealui că 

nu a avut copia conformă și nu și-a plătit amenda în 15 zile. Noi asta putem. În orice 

zi putem să-l amendăm.  

 

Dl Alexandru Andron 

Scrie și în contractul de delegare de gestiune că dânsul trebuie să ne 

înștiințeze de îndată când se întâmplă vreo problemă și să asigure continuitatea 

traseului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și să asigure continuitatea traseului. Ar trebui ca dânsul să se îngrijească și 

nu să găsim noi o variantă... 

 

Dl Alexandru Andron 

Dânsul a lăsat cetățenii...  

 

Dl Alexandru Bănică 

El asta vrea. Să iasă scandal și să ne pună oamenii în ,,spate”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Vă rog! Domnule Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Dar el care era direct interesant, pe lângă noi, nu putea fi invitat la ședință 

și se rezolva acum situația...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Andron l-a invitat să scrie. Corect? 

 

Dl Alexandru Andron 

L-am invitat chiar și azi, să ajungă înainte de ședința asta și a spus că 

ajunge. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Marin Stelian. Poftim! 

 

Dl Cătălin Răzvan Niță 

Acest domn are în contract dreptul de cesiune? Acum este suspendat și 

dacă ar vrea să ajute ar putea să cesioneze conform contractului semnat? Are voie? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Licența este dată pe firmă.  

Vă rog, domnule Tudora! 

 

Dl Dorin Tudora 

Am o întrebare pentru domnul director. De când este situația aceasta? 

 

Dl Alexandru Andron 

Situația este de pe 30.  

 

Dl Dorin Tudora 

De pe 30. Ați făcut vreo notificare domnului...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care 30? Mă scuzați! 

 

Dl Alexandru Andron 

30, adică ieri. 

 

Dl Dorin Tudora 

Bun. I-ați făcut notificare prin care să ne înștiințeze cum asigură traseul, 

că este obligat prin contract? 

 

Dl Alexandru Andron 

Da. 

 

Dl Dorin Tudora  

V-a dat vreun răspuns? 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu. Pentru că bănuiesc că  nici nu a ajuns ….  

 

Dl Dorin Tudora  

Este în contract. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe acest motiv am pus problema ca să nu ne conteste tocmai dumnealui. 

Noi încercăm să-l ajutăm, dar s-ar putea să ne trezim cu plângere din partea 

dumnealui, o contestație sau ceva. 

 

Dl Dorin Tudora  

Atunci să hotărâm și să vedem ce răspuns ne dă în cel puțin două trei zile, 

să vorbim cu dânsul și să ne dea ceva... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Tudora, sunt de acord și ar fi și cel mai simplu, dar ce fac 

oamenii dacă nu pot ajunge la serviciu mâine? Sau în altă parte? Că principala 

noastră grijă și prin jurământul pe care-l depunem ,,să facem tot ce ne stă în puterea 

și priceperea noastră pentru cetățenii județului Prahova.”  

Vă propun amânarea acestui punct până săptămâna viitoare când va fi 

ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului. Până atunci, sper să găsesc 

împreună cu doamna prefect și cu domnii implicați în această situație, o rezolvare 

foarte clară, legală, a acestei situații. Până atunci, vă spun ceva: având în vedere că 

nu am finalizat discuțiile cu Marin Stelian, cu domnul care efectuează această cursă, 

și nici cu celălalt transportator care ar trebui să preia. Vă dați seama că ar trebui și 

dumnealui să suplimenteze mașinile pentru că nu este ușor să preia încă două stații și 

totuși vorbim de o localitate cu o populație destul de numeroasă, vorbim de 

Ploieștiori și Țânțăreni care au undeva la trei mii și ceva de locuitori împreună, iar 

domnul căruia i se prelungește traseul vine din Valea Călugărească. Vor fi sigur 

întârzieri, vor fi supraaglomerări, deci până nu rezolvăm situația într-o manieră 

coerentă, vă propun amânarea acestui punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”amânarea proiectului de hotărâre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Diverse. Ședință ordinară, aveți dreptate. Vă rog! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Foarte scurt o să fiu. Două probleme vreau să le expun. Una, este o 

revenire la ceea ce am spus acum o lună de zile. Este vorba de traficul greu de la 

intersecția de pe linia de centură de la nord, linia de centură a Ploieștiului spre 

Carrefour, care poate fi deviat pe pasarela care este făcută peste DN.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbiți de DJ 236, drumul județean. 
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Dl Cristian Dumitru 

Da. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Săptămâna aceasta s-au reluat lucrările la ceea ce înseamnă semnalizarea 

la sensul giratoriu de la Shopping City, urmează recepția sensului giratoriu care nu 

se poate face până nu avem toate semnalele rutiere amplasate la un nivel 

corespunzător, așa cum a fost stipulat în avizul de la Poliția județeană. În acel 

moment, am discutat cu poliția județeană, vom devia traficul greu pe 236, Shopping 

City și spre Văleni. Dar până atunci nu avem... Se lucrează. Direcția noastră 

lucrează. Direcția de Întreținere Drumuri Județene și Protecția Plantelor efectuează 

aceste lucrări, cu ajutorul unui diriginte din partea Consiliului județean. Presupun că 

la finalul lunii februarie... 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță  

Avem armăturile pentru fundații gata făcute. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem fundațiile gata? 

Armăturile. 

Urmează să achiziționăm serviciile unei macarale pentru a putea să 

montăm. Sunt aceste semnale rutiere supraterane pentru o mai bună vizibilitate.  

La începutul lunii februarie, mai mult ca sigur, vom încerca cel puțin 

câteva zile pe săptămână, până se vor obișnui șoferii ca să o ia pe acest drum pentru 

a nu mai aglomera sensul giratoriu din față a Carrefour-ului. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și pentru că vorbiți de recepția sensului de la Shopping City, atrag atenția 

din nou la acumularea aceea de apă care se face în zilele cu cea mai mică ploaie. 

Acolo este  acumularea cea mai mare de apă și chiar de gheață. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai trebuie niște rigole în partea dreaptă. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Este lăsat pur și simplu terenul în partea... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Așa este făcut sensul. 

A preluat denivelarea de la teren. Nu, nu s-a lăsat sensul. 
 

Dl Cristian Dumitru 

Ideea este ca această problemă de acumulare de apă să fie rezolvată, mai 

ales că vorbim de recepția finală a lucrării. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect.  
 

Dl Cristian Dumitru 

Cealaltă problemă pe care voiam să o ridic: rugămintea mea ar fi să 

prindem în bugetul Consiliului județean pentru anul acesta, care nu va fi o cheltuială 

foarte mare, dar cred că va ridica cel puțin imaginea județului, pentru că problema 

este la nivel de țară, dacă mergem în toată țara, este vorba de indicatoarele de 

semnalizare rutieră, de indicatoarele de orientare rutieră. Avem foarte multe 

localități în care nu știi să ajungi dacă nu ești din zona respectivă sau foarte multe 

indicatoare, care sunt puse chiar în intersecția respectivă. Dacă îl am în intersecția 

respectivă, nu am cum să virez la stânga sau la dreapta.  

Cel mai bun exemplu, chiar dacă nu aparține de noi, dar îl dau ca să se 

înțeleagă foarte clar, este pe DN1, la intrarea în Păulești. Este pus la 100 m de 

intersecție. Dacă vii cu peste 80, 100 la oră și nu ești din zonă, nu ai cum să faci la 

stânga niciodată.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu cât e limita. 90 parcă e limita. 

 

Dl Cristian Dumitru 

90.  

10 km sunt... Deci ar fi de luat... 

Ar fi de luat în calcul aceste indicatoare de semnalizare rutieră. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, le-am luat în calcul. La bugetul de la Drumuri și Întreținerea Plantelor 

le-am luat în calcul și a fost verificată toată semnalizarea rutieră. 

Domnul Ioniță! De domnul Burcă, dacă nu mă înșel.  

Și urmează să fie completat acolo unde nu există semnale, unde sunt  

deteriorate, unde se necesită înlocuirea lor vor fi cu siguranță schimbate. De anul 

trecut am făcut verificarea. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Lucru pe care l-am discutat chiar în comisia de urbanism și este o părere a 

întregii comisii. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte! O problemă simplă. Acum trei luni, departamnetul 

de IT, mi-a promis că în termen foarte scurt, vom avea noul site al Consiliului 

județean. Astăzi mi-au spus că nu au bani pentru server sau vor un alt server. 

Ce știți de această problemă? 

 



35 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu cu cine discutați dumneavoastră de la IT, dar eu vă spun un lucru: 

nu avem șef serviciu, avem patru angajați din șapte, avem trei posturi scoase la 

concurs, iar eu nu am cu cine discuta.    

Din ce știu eu, avem site nou la Consiliul județean. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu aveți. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu avem.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu aveți. E în lucru. Se lucrează de șase luni de zile. Se transferă 

informațiile de pe cel vechi pe cel nou și acum, mai nou, nu au server. Dacă nu aveți 

server, atunci poate alocăm niște bani în buget... 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță  

Sunt alocați în program.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt alocați în program. 

Două servere pentru anul acesta.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Să sperăm că se rezolvă într-o perioadă scurtă - trei luni de zile.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E cel vechi. Acela e cel vechi.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Cel vechi. Suntem singurul județ care nu se modernizează. 

Ne place să rămânem așa. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tocmai din acest motiv mi-am dorit să avem un site funcțional și plin de 

informații utile pentru cetățeni.  

Chiar îmi doream ca cetățeanul să nu mai vină la intrarea B și să adreseze 

o întrebare, ci să-și găsească toate informațiile necesare pe site, iar site-ul din câte 

știu eu, pentru că am văzut modelul... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

E un  beta, e un beta. Într-adevăr l-ați văzut, dar nu este activ.  




